
ا يتحدثون للناس أحاديث كانت  ول به ذا وكيصت كيصت حصصل تق ن وه م
قصصال سصصبأ كتفصصرق تفرقصصوا أنهم يعني سبأ أيادي تفرقوا المعروفة المثال

مم:  تعالى الله هه ننها مل نع نج نث ((  ددثي نحها ثابتصصة حقيقيصصة أشصصياء كانوا أن ) بعد) نأ
فيهصصا النسصصان يصصراد أن : " بيصصن الشصصاعر قصصول مثل وهذا أحاديث وصاروا
اا اا يرى حتى مخطر مم(( "  الخبار من خبر هه ننها مق زز نم زل ن قق هك زز نم ) يعنصصي) هم

النعمصصة كفصصروا لنهصصم وتشصصتتوا وشصصردوا مفصصرق كصصل البلد فصصي فرقنصصاهم
زن(( أنفسهم وظلموا دإ نك دف ي   دل قت نذ نثيها لل نل هك قر دل زبها قر نصصص هكرو (( إن )) نشصص

الظصصاهرة القصصرى هصصذه مصصن سصصبق مصصا كل إلى تعود ) الشارة) ذلك ف ي
فصصي تمزيقهصصم ثم أسفارهم بين الله يباعد أن سؤالهم ثم السفر وسهولة

اا) (( لثيهات ممزق كل البلد ؟ واحصصدة قصة وهي اليات قال كيف ) لعبر
يسصصتحق منهصصا جزء كل أجزاء على تشتمل لكنها واحدة قصة : لنها نقول

ذي أي مبالغة ) صيغة) (( صبهار) ) صبهار (( لكل:  وقوله آية يكون أن
: الحبصصس الشصصرع وفصصي الحبس بمعنى اللغة في والصبر البليا على صبر
: مرتبصصة مراتب أربعة لهم المصائب في والناس المصائب عند يحرم عما

، أعلهصصا وهصصو الشصصكر ومرتبصصة الرضصصا ومرتبصصة الصصصبر ومرتبصصة السصصخط
الراجصصح القصصول علصصى مسصصتحب والرضصصا واجصصب والصصصبر حصصرام التسصصخط
شصصيء أي ) على) صبهار (( لكل هنا قال ولهذا ، مستحب كذلك والشكر

أوامصصر وعلصصى بصصل اللصصه أقدار وعلى بل المعاصي عن بينها المؤلف نعم ؟
معصصصيته عصصن وصصصبر اللصصه طاعصصة علصصى : صبر أنواع ثلثة الصبر لن ، الله

ولسصصانه بقلبصصه اللصصه بشصصكر قائم ) أي) (( شكرور ، الله أقدار على وصبر
للصبار آية كونها أما نعم نعمه على وتعالى سبحانه الله فيشكر وجوارحه

حصصالهم إلى نظر إذا النسان بأن ؟ ذلك كيف للشكور آية وكونها ، فظاهر
النعصصم بهصصذه عليهصصم أنعصصم قصصد اللصصه كصصان للصصه شصصاكرين كصصان حينمصصا وأنهم

أخصصذننا إنصصا ، العبد على نعمته لبقاء موجب الله شكر أن على بها فيستدل
 إيش؟ إلى

: ..... الطالب
) طيب. ) الكفرور إل نجهازي (( وهل : إلى الشيخ

ننها وجل عز الله قال  مل نع نج نو مم ((  هه نن مي نن نب مي نب نر ى نو هق مل دت ي ا زل ننها ا مك نر نهها نبها دفي
رر ى رة هق نر ده سصبأ علصصى وتعصالى سبحانه الله نعمة بيان الية هذه )في) نظها
اا الشام إلى اليمن من ممتدة القرى جعل حيث ، بعصصض مصن بعضصصها قريبصص
اا وفيها اى بين كانت إذا الطرق : أن أيض وأقصصرب أأمصصن فهصصي متجصصاورة قر
هروا ((: لقوله السلمة إلى نهها دسي ن ي دفي دل نيها رمها نل زثيها نأ نن نو دني دم .)) آ

، القصصرى هصصذه بيصصن مرحلصة ، مرحلصة مقصصدر فيها السير : أن فوائدها ومن
تقدير أن هذه الفائدة على تفرع ما وهو فائدته من قلنا كما السير وتقدير
تعصصب بعيد تباين القرى بين كان إذا لنه له وأسهل للمسافر أنشط السير

لصصه أنشصصط ذلصصك صار مرحلة ، مرحلة يقطعها صار إذا لكن ومل المسافر
الكتصصب فصصي العلصصم ومسائل القرآن تجزئة هذا من أن وذكرنا عليه وأهون
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، عليصصه أسهل ذلك فيكون مرحلة ، مرحلة النسان يقطعها حتى المصنفة
اا يتحفظه أن القرآن حفظ أراد لمن فائدة منها نأخذ وربما اا شيئ لن فشيئ
إذا لكن عليه فيصعب يحفظها يرجع ثم كاملة ورقة له يسرد الناس بعض

الغالب. في أسهل هذا كان آية ، آية حفظها
: لقصوله النعصم أكصبر من الوطان في المن : أن الكريمة الية فوائد ومن

رها (( ليهال ي النعم. أكبر من أنه عليه يخفى أحد ل ) والمن) آمنين وأثيهام
هلرواقال:  ثم نقها نف ننها  ((  زب مد نر دع نن نبها مي ننها نب در نفها مس أن علصصى دليل هذا ) في) نأ

ل النعم هذه على يصبروا لم القوم هؤلء وهصل وتغييرهصا زوالهصا طلبصوا ب
ال قالوا هل بمعنى ؟ بالفعل أو باللسان القول هذا بيصصن بهاعد (( ربنها فع

اا ذلك صار وكفروا أنفسهم ظلموا لما أنهم ) أو) أسفهارنها مصا لتباعد سبب
اللفصصظ ظصصاهر هو الول ؟ وخربت وفسدت اندمرت حيث القرى هذه بين

ال ذلك قالوا أنهم . بينهم الله فباعد فع
عصصن وعجزوا النعمة بطروا لما القوم هؤلء : أن الكريمة الية فوائد ومن

همروا((  قصصوله مصصن بصصالكفر أنفسصصهم ظلصصم ذلصصك إلى أضافوا صبرها نل نظ نو
مم هه نس هف ) .) نأن

نوع وهذا بعدهم من للناس أحاديث صاروا القوم هؤلء : أن فوائدها ومن
أحدوثصصة يكون حتى النسان أمر يشتهر أن بالله والعياذ والعار الخزي من

مم(( قال ولهذا نعم بعده لمن هه ننها مل نع نج نف نث   ددثي نحها ) .) نأ
اا فوائدها ومن قراهم في بالجتماع عليهم الله أنعم الذين هؤلء : أن أيض

: لقصصوله وتفرقصصوا البلد فصصي فشصصردوا ممصصزق كصصل مزقصصوا وقبصصائلهم
مم(( هه ننها مق زز نم نو زل   قق هك زز نم ) .) هم

آيصصة يكصصون والظصصالمين بالعصصصاة وجل عز الله يفعله ما : أن فوائدها ومن
زن((:  لقصصوله فيشكرون سراء أو فيصبرون ضراء كان سواء للمعتبرين دإ  

نك دف ي دل قت نذ نثيها لل نل هك قر دل زبها قر نص هكرو .)) نش
علصصى والشكر الضراء على الصبر ، والشكر الصبر : فضيلة فوائدها ومن

اا والنسان الرخاء قصصال سصصراء وإمصصا ضصصراء إما الفتين بهاتين مصاب دائم
مم ((:  تعالى الله هك هلرو مب نن لر نو زش در دبهال مي نخ مل رة نوا نن مت والموفق]35)[النبياء:) دف
وانتظصار الصصبر عليصه يجصصب الضراء ففي لها يجب ما حال كل أعطى من

نعمصصة ذلك فإن ليصبر الضراء عليه قدر إذا وجل عز الله أن وليعلم الفرج
ومنزلصصة عاليصصة درجصصة أعلصصم كمصصا الصصصبر لن ؟ ذلصصك كيصصف عليصصه اللصصه من

المراتصصب من يكون ما أعلى من ، الصبر من يكون ما أعلى من الصابرين
يمتحصصن شيء هناك يكن لم إذا المنزلة أو والمرتبة الدرجة هذه والمنازل

عليهصصا يصصصبر مصائب من ولبد أذى من لبد يناله لن إيش؟ فإنه العبد فيه
اا وكذلك الصابرين درجة بذلك ينال حتى النسان عاليصصة درجة الشكر أيض

الضصصراء بعصصد مصصن النعمصصاء الله أذاقه إذا النسان فإن وفق من إل ينالها ل
عنصصد الشصصكر ذلصصك إلصصى أضصصاف فصصإذا ويبطأ ويفرح يفخر أنه عليه فالغالب
النصصبي قصصال الشصصاكرين الصابرين درجة بهذا نال البلء عند والصبر الرخاء
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مع الفرج وأن الصبر مع النصر أن ( واعلم:  والسلم الصلة عليه
فإن الصبر على معونة الفرج  وانتظار) اليسر العسر مع وأن الكرب
عليصصه وتضصصاعفت الصصدنيا عليصصه ضصصاقت الفرج ينتظر ولم أيس إذا النسان
اا الفرج ينتظر كان إذا لكن المصيبة . المر عليه هان بذلك مؤمن

مد:  وجل عز الله قال ثم  نق نل نو نق ((  زد مم نص ده مي نل هس نع دلي مب هه دإ زن : ) قصصال) نظ
بالصصصدق أخصصبر إيصصش؟ بمعنصصى صصصدق والتشصصديد ) بصصالتخفيف) (( صدق

ددق ببر إما فالنسان بالصدق أخبر من وص ببر وإما مخ ببر مخ : نقصصول فصصالمخ
ببر صدق ددق نقول والمخ ندق وجل عز الله يقول : ص ددق (( ص )) _ وصصص

هصصاتين مصصن فالفائصصدة والتصصصديق الصصصدق معنصصى تحملن هنصصا والقراءاتان
ندق:  قصصال بشرحهما ذلك يتبين معنيين على تدلن أنهما القرائتين (( صصص
ددق ) أو) عليهم سصصبأ منهصصم الكفار أي منهم الكفار ) أي) عليهم (( ص

فصصي بصصالتخفيف فصصصدق فصصاتبعوه يتبعونه بإغوائه ) أنهم) ظنه (( إبليس
ددق أو ظنه اا وجده أي ظنه بالتشبيه ص آدم بنصصي في ظن له إبليس ، صادق
نل:  عنصصه تعصصالى اللصصه قصصال أجمعيصصن يغصصويهم أنصصه ظنه ؟ ظنه ماهو نقها  ))

نك دت زز دع دب مم نف هه زن نثي درو مغ نن هنل دعي نم مج زل* نأ دإ نك   ند نبها هم دع هه من نن دم دصصصي نل مخ هم مل )[ص) ا
نمصصصها ((:  وقصصصال]82:83 دب دن ي نف نت مثي نرو مغصصص زن نأ ند هعصصص مق مم ننل ههصصص نك نل نط نرا دصصصص

نم دقي نت مس هم مل زم* ا هث مم   هه زن ني دت من نل دن دمصص ميصص مم نب ده ددثي مثيصص من نأ دمصص مم نو دهصص دف مل من نخ نعصص نو
مم ده دن نمها مثي من نأ نع مم نو ده دل دئ نمها هد نول نش دج مم نت هه نر نث مك نن نأ درثي دك 16)[العراف) نشها

اا إما ويظن ويرجوه يؤمله كان ما هذا]17: اا ظنصص اا وإمصصا راجحصص اا ظنصص متيقنصص
اا يظن وإنما يتيقن أن يمكن ل لكن اا ظن وإيصصش ظنصصه صصصدق فهنصصا ، راجحصص
لنهصصم صصصدقه ، أغصصواهم لنصصه فصدقه سيغويهم إنه يقول كان الذي ؟ ظنه

قصصال مصصا نفصصذ ظصصن لمصصا ) أنصصه) ظنه إبليس عليهم (( صدق أو أغواه
مصصاهو؟ إبليصصس ظنصصه الذي الظن أن والحاصل أغواهم حيث صدق فيكون

صصصدقه قصصد إيصصاهم بصصإغوائه يكون أن إما الظن هذا ، الظن هو هذا إغوائهم
ال منه وقع حيث ال بتطبيقه أو )) ظنصصه إبليصصس عليهصصم (( صدق أو فع

الشصصيطان تصصوقعه ما أن والمعنى وفعله طبقه نعم الظن ذلك ظن لما أنه
اا وقصع سصبأ ومنهصم الكفصار إغصواء مصن وظنصه اللم مؤكصد والقسصم وقصد ب

هه(( هعرو نب زت نفها لمصصا الجصصامع مصصاهو نظرنصصا لصصو والشيطان الشيطان ) اتبعوا)  
هن بالفحشصصاء يصصأمر ؟ بصصه يصصأمر نطها مي زش هم (( ال هك هد دعصص نر نثي مقصص نف مل مم ا هك هر هم مأ نثيصص نو

دء نشها مح نف مل قبيصصح فعصصل وكل والمنكر بالفحشاء يأمر فهو]268)[البقرة:) دبها
عنصصه وضصصل تبعه فقد القبيح والفعل والمنكر بالفحشاء النسان اتبعه فإذا

هه((:  قال ولهذا خالفه فقد خالفه .....وإن هعرو نب زت نفها زل   رقصصها دإ درثي (( إل) ) نف
رها لكن ) بمعنى) نن (( فرثيق نن دم دني دم مؤ هم مل (( إل:  المؤلف قال  للبيان)) ا
إذا السصصتثناء بصصأن ، منقطصصع هنا الستثناء أن إلى " إشارة " لكن ) يعني)

اا صار لكن بمعنى كان لن هصذا علصصى المؤلصف حمصصل الصذي ولكصصن منقطع
نق ((:  قصصوله زد مم نصصص دهصص مي نل هس نع دليصص مب هه دإ زنصص هه نظ هعرو نب زت زل نفصصها رقصصها دإ درثي نن نف دمصص

نن دني دم مؤ هم مل اا عليهصصم صصصدق أنصصه ) ظصصاهره) ا لصصم فصصالمؤمنون وعليصصه جميعصص
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اا هنا الستثناء فيكون ذلك في يدخلوا الظصصن يصدق لم إبليس لن منقطع
نق (( جعلنصصا لصصو أمصصا الكفار على إل زد مم نص دهصص مي نل هس نع دليصص مب هه دإ زنصص ) عصصام) نظ

رها (( إل قال ثم كلهم آدم لبني أو لكلها للقبيلة )) المصصؤمنين من فرثيق
ال السصصتثناء هذا لكان جعلنصصا ) إذا) (( عليهم جعلنصصا إذا والحاصصصل متصصص

اا الضمير أن يجصصب السصصتثناء فصصإن إبليصصس اتبعصصوا الصصذين الكفار على عائد
اا هنا يكون اا جعلناه وإن منقطع سصصبأ القبيلصصة هصصذه جنصصس أو آدم لبني عام
ال الستثناء صار رها (( إل:  وقوله متص ) المؤلصصف) المؤمنين من فرثيق

(( من يعنصصي ؟ للبيصصان )) كيف للبيان المؤمنين : " من الله رحمه يقول
اا إل المعنصصى لكصصان للتبعيض كانت لو لنها تبعيضية وليست ) بيانية) فريقصص

هذا وعلى ، فاسد المعنى وهذا ينجو لم آخر وفريق منه نجا المؤمنين من
رها (( إل ) للبيان) (( من فتكون المؤمنصصون ؟ الفريق هؤلء ) من) فرثيق

المعنصى هصذا إلصى " انتبصه يتبعصوه لصم المؤمنصون هصم : " أي المؤلف قال
رها (( إل:  ثانية مرة أقول ، في جيد الله رحمه المؤلف الدقيق من فرثيق

ل ؟ ل ول جصاءوا كلهصصم ، القصصوم مصصن فريصصق : جصصاء قلت ) إذا) المؤمنين
رها (( إل ، للتبعيض فمن كمصصا للتبعيض جعلنا ) إذا) المؤمنين من فرثيق
لن المعنصصى فسصصد للتبعيض جعلناها إذا ، القوم من فريق : جاء قولك في

وتكون بيانية من يجعل أن المؤلف احتاج ولهذا يتبعون لم كلهم المؤمنين
اا المؤمنون رها لقوله بيان هصصذا المصصؤمنين إل فصصاتبعوه قصصال ) كصصأن) (( فرثيق

نمها  الية معنى نو نن ((  هه نكها مم نل ده مي نل من نع قن دم نطها مل (( ومصصها ) تسصصليط) هسصص
الصصذين القوم على ) أي) (( عليهم إبليس على يعود ) الضمير) له كهان

اا ) زائصصصدة) (( مصصن) ) سصصلطهان (( مصصن أغصصصواهم و معنصصصى ل لفظصصص
والمصصراد عليهصصم سصصلطان لصصه كصصان ما أي مؤخر كان ) اسم) (( سلطهان

اا فهصصي : تسصليط قصال ولهصصذا التسصصليط أو التسلط هنا بالسلطان اسصصم إذ
ا المراد وليس مصدر ا المعنصى ، المعنصى هصو الصذي السصلطان به كصان م

سصصلطان أن المؤلصصف تقصصدير وعلصصى ، لنعلصصم إل تسصصليط عليهصصم للشيطان
ال السصصتثناء يكصصون تسليط بمعنى اا للشصصيطان جعلنصصا مصصا أي متصصص تسصصليط
فالسصصتثناء والقصصدرة التسصصلط بمعنصصى السطان جعلنا وإذا لنعلم إل عليهم
اا يكون آخصصره إلى يتبعه من لنعلم لكن سلطة عليهم له كان ما أي منقطع
زل((  وقوله نم دإ نل مع نن تكون أن يحتمل للعاقبة أو للتعليل هنا اللم ؟ ) من) دل

أن هصصو الشصصكال ، إشصصكال فيهصصا التقصصديرين كل وعلصصى للعاقبصصة أو للتعليل
مسصصتمر قصصديم أي أبدي أزلي الله علم أن ومعلوم الله علم تجدد ظاهرها

نعصصم ؟ للعاقبصصة أو للتعليصصل هنصصا اللم تكصصون أن صصصح فكيف يستمر أن لبد
اللصصه علصصم تعلصصق لن " وذلصصك ظهصصور : " علم تفسيرها في المؤلف يقول

:  حالن له بالشيء
وجوده. : قبل الولى الحال

علصصم يسصصمى الوجصصود بعصصد به الله علم فتعلق وجوده : بعد الثانية والحال
تقدير علم وجوده قبل تعالى الله وعلم وبان ظهر أن بعد علمه أي ظهور

4



يصصزل لصصن اللصصه فإن شك بل ثابت التقدير الله وعلم ، يكون أن قدر أنه أي
اا يزال ول وعلصصم تقصصدير علصصم العلم : إن قلنا إذا انتبه ، يكون ما بكل عالم

ووقصصع ظهصصر أنصصه وقصصوعه بعصصد للشيء الله علم وصار الشكال زال ظهور
إن وقيصصل ، المتعلقيصصن بيصصن وفصصرق سصصيقع بأنه علم وقوعه قبل الله وعلم

بعصصد إل يكصصون ل وذلصصك الجزاء عليه يترتب الذي : العلم هنا بالعلم المراد
ل عليصصه يترتب ل علم يقع أن قبل بالشيء تعالى الله علم فإن ، المتحان

أمصر أو ففعصل أمصر فصإذا ينهى ولم يؤمر لم المكلف لن ، عقاب ول ثواب
اا صار حينئذ يفعل فلم اا أو مثابصص مم:  تعصصالى قصصال كمصصا معاقبصص هك زن نرو هل مب نن نل نو  ))

زتصصن ى نم نح نلصص مع نن نن ددثي دهصص نجها هم مل مم ا هكصص من نن دم درثي دب زصصصها مم]31)[محمصصد:) نوال نأ  ))
مم هت مب دس من نح هلروا نأ هخ مد نة نت زن نج مل زمها ا نل دم نو نل مع هه نثي زلصص نن ال دذثي زلصص هدوا ا نهصص مم نجها هكصص من دم
نم نل مع نثي نن نو درثي دب زصها اللصصه علم يكون الوجه هذا وعلى]142عمران: )[آل) ال
:  علمين تعالى
يصصترتب ل ولكصصن سصصيقع الشصصيء هصصذا بأن عالم تعالى الله أن : معناه علم
. والعقاب الثواب عليه

امتحصصان بعصصد إل يكصصون ل وذلصصك والعقصصاب الثصصواب عليصصه : يصصترتب وعلصصم
في أن فتبين يمتثل ل أو يمتثل هل يعني يفعل ل أو يفعل وهل به المكلف

: انتبه. جوابين عنها أن الله علم تجدد ظاهرها التي المسألة هذه
الخفي به يتبين الذي العلم ما ؟ الول الجواب يعرف : من الول الجواب

اا سصصبحانه اللصصه أمصصام يصصزال ول يصصزل لم المر بأن ؟ اا واضصصح : قصصال ظصصاهر
من لنعلم (( إل هن نم دم مؤ دة هثي نر دخ من دبهال زم نرو دم نهصصها ههصص من كك دفصص ي دم ) هنصصا) نشصص

إل ) يعنصصي) هصصرو (( ممن:  قصصال ولهصصذا نميصصز ) معنى) (( نعلم ضمنت
للخصصرة بالنسصصبة والناس ، شك في منها هو ممن بالخرة يؤمن من لنميز

:  أقسام ثلثة إلى ينقسمون
بها. : آمنوا قسم

. وأنكروا بها : كفروا وقسم
. وتردد شك : في وقسم
هلروا:  وقالوا بها كفروا والذين ، واضح أمرهم بها آمنوا الذين نقها نو نذا ((  دئ نأ

زنها رمها هك نظها رتها دع نفها هر زنها نو دئ نن نأ هثرو هعرو مب نم رقها نل مل ردا نخ ددثي هصصذا]49)[السصصراء:) نج
اا هذا ، يمكن ل تكصصون أن : يمكصصن قالوا ترددوا والذين ، واضح أمرهم أيض

اا ال تكصصون أن ويمكصصن حقصص ول بالكصصافر يلحقصصون القسصصمين أي فصصي ، بصصاط
وجصصل عصصز قصصال ولهصصذا يصصؤمن أن الصصواجب لن نعصصم بالكصصافر ؟ بصصالمؤمن
اا منهصصا هصصو ممصصن ) فكيصصف) شك ف ي منهها هرو (( ممن اا منكصصر وجاحصصد

اا أن لجصصل آدم بنصصي علصصى سصصلطة للشيطان جعل وجل عز فالله ؟ ومكذب
، شصصك فصصي منهصصا هصصو ممصصن بصصالخرة يؤمن من فيعلم الناس هؤلء يمتحن

اا الشيطان يتبع ؟ من يتبع الخرة من شك في الذي بأن يؤمن ل لنه قطع
اا هناك الحريصصة لنفسصصه أن يصصري فهصصو ويعصصاقبون فيصصه الناس يثاب آخر يوم

ابصصن قصصال ، شصصيء فصصي ورق شصصيء مصصن حرية الحقيقة في وهي المطلقة
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الصصذي الصصرق هصصو " مصصا له خلقوا الذي الرق من : " هربوا الله رحمه القيم
" نسصصأل والشصصيطان النفس برق " وبلوا وجل عز لله العبودية ؟ له خلقنا
اا صصصاروا يعنصصي العافيصصة اللصصه أن يمكصصن فل ، وشصصياطينهم لنفسصصهم عبيصصد

اا كصصان إل زعمصصه على الله عبادة من النسان يتحرى للنفصصس لغيصصره رقيقصص
يمكصصن ل الخرة من شك في كانوا الذين هؤلء أن والحاصل ، والشيطان

الذي هو بطاعة يقوم الذي لن ذلك ، الله بطاعة يقوموا أن ول يعملوا أن
فصص ي منهها هرو (( ممن:  قال ، يعاقب أو ويثاب يحشر سوف أنه يؤمن
ال ) فنجصصازي) شصصك نك((  منهمصصا ك ببصص نر نلصصن ى نو لل نع قء هكصص م ي ظظ نشصص دفيصص )) نح

اى تفيد خبرية الجملة على الله أن تفيد خبرية فهي المعنى ذلك ولزم معن
كصصان سصصواء شصصيء كصصل على ومهيمن ومطلع مراقب أي حفيظ شيء كل

على رقيب وعل جل فهو الخلق بفعل يتعلق مما أو بفعله يتعلق مما ذلك
المعنصصى هصصذا ، السصصماء فصصي ول الرض في شيء عليه يخفى ل شيء كل

أن علصصم متى النسان لن ، المخالفة من التحذير وهو آخر معنى يستلزم
كصصان إذا أما ، يخالفه ولم خاف شيء كل على حفيظ وتعالى سبحانه الله
يشاء. كما يعمل فإنه هذا من شك في

دل  هق هعروا ((  مد نن ا دذثي زل مم ا هت مم نع من نز دن دم ده هدو زل : " يصصا ) قال) (( قل) ) ال
اا الخطاب جعل المؤلف " فهنا مكة لكفار محمد : مصصن وجهيصصن مصصن خاص

)) محمصصد ثيها (( قل:  قال المخاطب ، المدعو جهة ومن المخاطب جهة
: نقصصول بصصل للمفسصصر أو للمؤلف مسلم غير هذا ولكن مكة كفار والمدعو

الرسصصول مصصن إليصصه الخطاب يتوجه من لك موجهة تكون أن يمكن قل إن
أما ، الناس أيها قل أي أمته في ورثه ممن غيره أو وسلم عليه الله صلى

من غيره الله مع دعا من لكل عام أنه : الصح فنقول للمدعوين بالنسبة
المر دار إذا أنه وهو قاعدة لدينا يكون أن يجب وهكذا وغيرهم مكة كفار

اا الخطاب يكون أن اا أو خاص اا يكصصون أن وجصصب عام يصصدخل العصصام لن عامصص
اا أوجصصه كصصان أوسصصع القصصرآن معنصصى كان ما وكل العكس ول الخاص فيه إذ

عع ممن الخاطب أيها : قل نقول اللصصه مصصع يصصدعون للصصذين قصصل اللصصه إلى تد
زعمتمصصوهم ) أي) زعمتصصم الذثين (( ادعروا ، زعمتم الذين ادعوا غيره
؟ الحضصصار دعصصاء أو المسصصألة دعصصاء هنصصا بالصصدعاء المراد هل ادعوهم آلهة

منهصصم اطلبصصوا اسصصألوهم يعنصصي المسصصألة دعصصاء أو أحضصصروهم أي ادعوهم
معنصصى يحتمصصل ، المعنييصصن يحتصصم نعصصم ؟ ل أم لكصصم يستجيبون هل الحوائج

: تقصصول كمصصا اسألوهم يعني مسألة دعاء ادعوهم أو لنناقشهم أحضروهم
مصصاذا " شصصوف آلهة زعمتموهم : " أي المؤلف وقول ، اسأله أي الله ادع
اا قدر ؟ المؤلف قدر اا ضمير اا واسم هذا ، هم زعمتموهم، الضمير ، ظاهر

مفعصصولين تنصب زعم بأن الله رحمه فأفادنا آلهة الظاهر والسم الضمير
يصصا عرفتصصم ، آلهصصة زعمتمصصوهم الكلم وتقصصدير محصصذوفان المفعصصولين وأن

المبتصصدأ أصصصلهما مفعصصولين تنصصصب الصصتي الفعصصال مصصن زعصصم لن ، جماعة
". غيره : " من ) قال) الله دون (( من ، ظن أخوات من فهي والخبر
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